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3. การประกอบธุรกิจของบริษัท
3.1

ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทใหบริการผลิต และประกอบชิ้นสวนพลาสติกที่ครบวงจรตามความตองการของลูกคา โดยหลังจากที่ไดรับคํา
สั่งซื้อและแมพิมพ (Mold) จากลูกคา บริษัทจะเปนผูดําเนินการจัดหาวัตถุดิบตางๆตามคุณสมบัติที่ลูกคากําหนด ในกรณี
สวนใหญลูกคาจะเปนผูกําหนดชนิด คุณภาพและแหลงที่มาของเม็ดพลาสติกที่ตนตองการใหนํามาใชในการผลิตสินคาที่
ตนสั่งไว บริษัทจะจัดซื้อเม็ดพลาสติกตามชนิด คุณ ภาพและแหลงที่มาตามที่ลูกคากําหนด หลังจากไดรับวัตถุดิบแลว
บริษัทจะดําเนินการฉีดขึ้นรูปพลาสติกตางๆพรอมทั้งใหบริการประกอบสินคาเบื้องตน (Initial Assembly) สําหรับสินคา
บางประเภทที่ตองมีการประกอบเบื้องตนกอนสงไปใหลูกคา การพนสี (Painting) การติดสติ๊กเกอร (Sticker) สําหรับผลิต
ภั ณ ฑ ที่ ต อ งการสี สั น ที่ ส วยงาม เช น ชิ้ น ส วนรถจั ก รยานยนต การให บ ริก ารพิ ม พ ล วดลาย หรือ สี สั น ลงบนผลิ ต ภั ณ ฑ
พลาสติก (Silk-Screen Printing) นอกจากนี้ บริษัทไดสรางมูลคาเพิ่มในการใหบริการใหกับลูกคาของบริษัทโดยการให
บริการปรับปรุง แกไข และซอมแมพิมพเกาเพื่อใหประสิทธิภาพในการฉีดขึ้นรูปพลาสติกดีขึ้น รวมถึงการใหบริการออกแบบ
และปรับปรุงขั้นตอนในการผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิต
บริษัทจะเนนที่การควบคุมคุณภาพของสินคาโดยการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินคา (Quality Control &
Inspection) ทั้งในระหวางกระบวนการผลิต และในขั้นตอนสุดทายกอนที่จะจัดสงสินคาใหลูกคา ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่น
ใจไดวาสินคาที่ผลิตไดมีคุณภาพที่ดี ตรงกับความตองการของลูกคา ดวยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เครื่องจักรใน
การผลิตที่ทันสมัย แรงงานที่มีความสามารถ และความชํานาญสูง และกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่เขม
งวด สินคาของบริษัทจึงไดรับการยอมรับ และเปนที่พอใจของลูกคา
บริษัทไดรับการรับรองมาตรฐานการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ISO 9002 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2543 และได รับ การรับ รองมาตรฐานการปฎิ บั ติงานในกระบวนการผลิต ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2000 เมื่ อวัน ที่ 27
มิถุนายน 2546
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รูปที่ 3.1.1 แผนภาพแสดงลักษณะการใหบริการผลิตสินคาของบริษัท
เม็ดพลาสติก

ฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Injection)
พนสี
Painting

ประกอบเบื้องตน
Initial-Assembly

พิมพสี
Silk Screen

อบสี
Dryer
ติดสติกเกอร
Sticker
บรรจุหีบหอ
Packaging
สงใหลูกคา
Delivery

3.1.1 บัตรสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
บริษั ท ไทยมิ ต ซู วา (มหาชน) จํ ากัด ได รับ การสงเสริม การลงทุ น จากสํ านั ก งานคณะกรรมการส งเสริม
การลงทุน บีโอไอ ใหลงทุนในโซน 1 โดยมีสาระสําคัญ และระยะเวลาที่ไดรับบัตรสงเสริม 2 ฉบับ ดังนี้
ก. บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1139/2535 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2535
บริษัทไดรับสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสประเภท 4.6
การผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส และประเภท 5.6 การผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส และฉบับแกไข
เพิ่มเติม ณ ปจจุบัน คือ บัตร 6001/2544 (6-1139/2535) ลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2544 และฉบับแกไขเพิ่ม
7197/2545 ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2545 โดยไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้
• ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัตถุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ เพื่อใชในการผลิต
เพื่อการสงออก ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2544 จนถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2546
• ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวันที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2544 จนถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2546
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• ใหไดรับการขยายเวลายกเวนอากรขาเขาสําหรับแมพิมพที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต
เพื่อการสงออก ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ข. บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1055/2542 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542
บริษัทไดรับสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตางๆ ได
แก โครงพลาสติกเครื่องรับโทรทัศน เครื่องเลนวีดีโอเทป เปนตน ประเภท 6.12 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกหรือ
เคลือบดวยพลาสติก และฉบับแกไขเพิ่มเติมลงวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 โดยไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้
• ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต
เพื่อการสงออก ตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2544 จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2546
• ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไปตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน
พ.ศ. 2544 จนถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2546
• ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรที่ตองนําเขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก
ตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2547
3.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 นโยบายและลักษณะการตลาดของบริษัท
3.2.1.1 กลยุทธทางการตลาดของบริษัท
บริษัทมีกลยุทธในการแขงขันที่เนนการสรางความพอใจในการใหบริการของบริษัทแกลูกคาใน
ระยะยาว (Long-Term Customer Satisfaction) โดยมีกลยุทธทางการตลาด ดังตอไปนี้
• บริษัทจะเนนการผลิต และการจัดจําหนายในสายผลิตภัณฑที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และสายผลิต
ภัณฑที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต และมีอัตราการทํากําไรที่ดี
• บริษัทจะเนนการใหบริการแบบครบวงจรตามความตองการของลูกคา (One-Stop Services) อันไดแก
การจัดซื้อวัตถุดิบตามความตองการของลูกคา การใหบริการฉีดขึ้นรูปพลาสติก การประกอบชิ้นสวน
พลาสติกเบื้องตน พิมพลวดลายและสีสัน พนสี ติดสติ๊กเกอร บรรจุหีบหอ และจัดสงสินคาใหกับลูกคา
โดยมีการควบคุมคุณภาพสินคาทั้งในระหวางกระบวนการผลิต และกอนจัดสงสินคาใหลูกคา
• บริษัทจะกําหนดราคาสินคาที่สามารถแขงขันไดในตลาดโดยคํานึงถึงปริมาณสินคาที่ลูกคาตองการ
นโยบายดานราคาของบริษัทคอนขางจะยืดหยุน ทั้งนี้การที่บริษัทดําเนินธุรกิจดานนี้มาเปนเวลานาน
กวา 15 ป ทําใหบริษัทมีความเขาใจในโครงสรางราคาที่เหมาะสมกับลูกคาแตละรายเปนอยางดี
• บริษัทจะมุงสรางความสัมพันธที่ดีในระยะยาวกับลูกคาโดยบริษัทไดจัดใหเจาหนาที่ทางการตลาดและ
การขายของบริษัทดูแลและรับทราบขอมูลของลูกคาแตละรายที่เกี่ยวกับความตองการใชผลิตภัณฑชิ้น
สวนพลาสติก เพื่อที่บริษัทจะไดใหบริการที่ดีและเปนที่พอใจแกลูกคาแตละรายไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
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• บริษัทมุงที่จะพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และเทคโนโลยี
การผลิตใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา เพื่อใหสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพตรงกับความ
ตองการของลูกคา ในราคาที่แขงขันไดในตลาด
3.2.1.2 ลักษณะของลูกคากลุมเปาหมาย
ลูกคาสวนใหญของบริษัทเปนผูผลิตสินคาตนแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer)
รายใหญจากประเทศญี่ปุนซึ่งยายฐานการผลิตออกนอกประเทศญี่ปุนไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลก โดยเฉพาะ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และประเทศจีน เชน World Electric, Sharp, JVC, Canon, LG, Sony,
Honda, Suzuki และ Isuzu ผูผลิตสินคาตนแบบเหลานี้เปนผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและเครื่องใช
อิเล็กทรอนิกสประเภทออดิโอวิชชัวล เครื่องใชในสํานักงาน เครื่องใชในบาน และผูผลิตยานยนตประเภทรถ
ยนตนั่ง รถยนตเพื่อการพาณิชย และรถจักรยานยนต บริษัทจะผลิตผลิตภัณฑพลาสติกตามคําสั่งของลูกคา
ประเภท OEM เหลานี้ ผลิตภัณฑที่ลูกคาสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกนําไปประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อจําหนาย
ในประเทศไทยและสงออกทั่วโลก ลูกคาสวนใหญของบริษัทมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทมาอยางตอ
เนื่องไมต่ํากวา 5 ป จึงทําใหบริษัททราบถึงความตองการของลูกคาแตละรายที่มีความตองการที่แตกตาง
กันออกไปเปนอยางดี ในชวง 2543/2544 และ 2544/2545 บริษัทมีลูกคารายใหญ 1 รายซึ่งสั่งซื้อสินคา
ประเภทชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องใชไฟฟาจากบริษัทคิดเปนสัดสวนที่เกินกวารอยละ 30 ของรายได
รวมของบริษัทในแตละป ลูกคารายดังกลาวมีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทมาโดยตลอดตั้งแตเริ่มตนดําเนิน
ธุรกิจ สําหรับป 2545/2546 ที่ผานมา สัดสวนของยอดสั่งซื้อสินคาจากลูกคารายดังกลาวตอยอดรายไดรวม
ของบริษัทลดลงเหลือไมถึงรอยละ 30 อันเนื่องมาจากนโยบายของบริษัทที่จะไมพึ่งพิงลูกคารายใดรายหนึ่ง
มากเกินไป ปจจุบันบริษัทจึงไมมียอดขายสินคาใหแกลูกคารายใดรายหนึ่งตอยอดขายรวมของบริษัทในสัด
สวนที่เกินกวารอยละ 30
3.2.1.3 การจัดจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
สินคาสวนใหญของบริษัทถูกจําหนายโดยตรงใหกับลูกคา OEM ที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศ
ไทย ลูกคา OEM ที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทยเหลานี้จะผลิตสินคาทั้งเพื่อจําหนายภายในประเทศไทย
และผลิตเพื่อสงออกไปยังตลาดตางประเทศตอไป นอกจากนี้บริษัทยังไดผลิตสินคาเพื่อสงออกโดยตรงไป
ยังลูกคา OEM ที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และญี่ปุน ตารางในหนาถัดไปจะแสดง
ถึงรายไดจากการขาย และกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทสําหรับตลาดภายในประเทศ และตลาดตาง
ประเทศสําหรับป 2544/2545 และ 2545/2546
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บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 3.2.1 รายไดจากการขาย และกําไรจากการดําเนินงานสําหรับป 2544/2545 และ 2545/2546 ของ
บริษัทจากตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ
รายได

2544/2545
รายไดจากการขาย สัดสวน (%)

2545/2546

กําไรจากการ สัดสวน (%) รายไดจากการขาย สัดสวน
ดําเนินงาน

กําไรจากการ สัดสวน(%)
ดําเนินงาน

ในประเทศ*

628
81
177
79
804
86
211
91
ตางประเทศ
143
19
47
21
128
14
22
9
ยอดขายรวม
771
100
224
100
932
100
233
100
*
หมายเหตุ : บริษัทผลิตเพื่อจัดจําหนายใหกับ OEM ที่มีฐานการผลิตอยูในประเทศไทยซึ่งจะทําการผลิตสินคาเพื่อจําหนายในประเทศไทยเอง
และผลิตเพื่อสงออกไปขายในตางประเทศ
**
รวมถึงยอดขายสําหรับสินคาที่บริษัทผลิตเพื่อขายใหบริษัทแม ซึ่งบริษัทแมจะนําไปผลิตตอและขายใหกับลูกคาของบริษัทแมตอ
ไป ยอดขายสําหรับสินคาที่ บริษัทขายใหกับบริษั ทแมในป 2544/2545 และ 2545/2546 อยูที่ 0.16 และ 12.46 ลานบาท ตาม
ลําดับ
**

ทั้งนี้ ทีมการตลาดของบริษัทมีกลยุทธหาลูกคาใหมดังนี้คือ
1. บริษัทแมแนะนํา: บริษัทแมจะแนะนํา OEM บางรายใหกับบริษัทซึ่งถือวาเปนการใหความชวยเหลือทาง
การตลาดตามปรกติตามสัญญา Technical Service Agreement โดยบริษัทจะดําเนินการติดตอเพื่อ
เสนอขายสินคาใหแกลูกคาเหลานั้นโดยตรง
2. เขาพบลูกคาใหมโดยตรง: วิธีนี้เปนวิธีที่บริษัทไดใชสําหรับลูกคาสวนใหญของบริษัทที่มีอยูในปจจุบัน
โดยบริษัทจะติดตอกับลูกคาดวยตนเอง โดยไมผานบริษัทแม เพื่อแนะนําประวัติบริษัท (Profile) ใหลูก
คาไดรูจัก และเสนอขายสินคาและบริการใหกับลูกคา
3. ลูกคาเกาและผูจําหนายวัตถุดิบ (Supplier) แนะนํา: ทั้งลูกคาและผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่มีความ
สัมพันธในทางธุรกิจที่ดีกับบริษัทมาอยางยาวนานไดแนะนําลูกคารายใหมใหกับบริษัท
3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.2.2.1 โครงสรางของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) ชิ้นสวนพลาสติกซึ่งมีคุณภาพ
และความคงทนที่ไมสูงมากนัก (Commodity Plastic) อันไดแก ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับใชผลิตภาชนะและ
บรรจุภัณ ฑ และ 2) ชิ้นสวนพลาสติกเพื่อการพาณิ ชย (Engineering/Commercial Plastic) ปจจุบัน ชิ้น
สวนพลาสติกประเภท Commodity Plastic อยูในสภาวะที่เกินความตองการของตลาดในประเทศ สําหรับ
ชิ้นสวนพลาสติกประเภท Engineering/Commercial Plastic เชน ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟ า อิเล็กทรอนิก ส
และชิ้นสวนยานยนต ซึ่งจัดวาเปนอุตสาหกรรมสงเสริมหลัก (Supporting Industry) ที่สําคัญในการรองรับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญในการนําไปประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป และจัดจําหนายใหกับผูบริโภคในขั้นสุด
ทาย (End Users) ยังนับไดวามีศักยภาพการเติบโตที่ดี และมีการลงทุนจากภาคเอกชนอยางตอเนื่อง ชิ้น
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บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
สวนพลาสติกที่บริษัทผลิตเพื่อจัดจําหนายใหกับ OEM ถือวาเปนชิ้นสวนพลาสติกเพื่อการพาณิชย
ปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนพลาสติกแบบการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) เปน
อุตสาหกรรมหนึ่งในบรรดาอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่เติบโตอยางรวดเร็ว เปนที่ตองการของอุตสาห
กรรมเครื่องใชไฟฟา เครื่องใชอิเล็กทรอนิกส รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต เหมาะสําหรับการผลิตงานเนื้อ
แข็ง ทนตอแรงบิด แรงกระแทก และมีน้ําหนักเบา จากตารางในหนาถัดไป จะเห็นวาการใชเม็ดพลาสติก
เพื่อการผลิตชิ้นสวนและสวนประกอบนั้น ไดใชกับงานฉีดเขาแบบเปนอันดับ 2 คือรอยละ 22 ของยอดการ
ใชเม็ดพลาสติกรวม
ตารางที่ 3.2.2 การใชเม็ดพลาสติกเพื่อการผลิตชิ้นสวนและสวนประกอบในป 2545
ขบวนการ (Process)

รอยละ

งานแผนฟลม (Blow Film & Sheet)

25

การฉีดเขาแบบ (Injection Molding)

22

งานรีดเขาแผน (Extrusion)
การเปาเขาแบบ (Blow Molding)
งานเคลือบ (Coating)
งานแผนโฟม (Foaming)
อื่นๆ (Others)

9
6
6
3
29

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

3.2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเปนการผลิตชิ้นสวนพลาสติกเพื่อจําหนายใหแก OEM รายใหญที่มีฐาน
การผลิตอยูในประเทศไทยซึ่งผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟาเพื่อการสงออกเปนหลัก และผลิต
ยานยนตทั้งเพื่อจําหนายในประเทศและสงออก ภาวะอุตสาหกรรมสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสและเครื่อง
ใชไฟฟาของไทย และภาวะอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศจึงมีผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจผลิตชิ้นสวน
พลาสติกเพื่อการพาณิชยและผลการดําเนินงานของบริษัท
ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
นับตั้งแตป พ. ศ. 2535 เปนตนมา การสงออกชิ้นสวนและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของไทยไดขยายตัวเพิ่ม
ขึ้นมาก ในระยะหลังการสงออกมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อาทิเชน แผง
วงจรไฟฟา มอเตอรขนาดเล็ก อุปกรณและชิ้นสวนเครื่องคอมพิวเตอรเปนตน โดยที่มูลคาการสงออกผลิต
ภั ณ ฑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronics) ในป 2544 และ 2545 ที่ ผ า นมามี มู ล ค า การส ง ออกประมาณ
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บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
15,677 และ 15,998 ลาน ดอลลารสหรัฐ ตามลําดับ สําหรับ 2 เดือนแรกของป 2546 ประเทศไทยมีมูลคา
การสงออกชิ้นสวนและผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสประมาณ 2,555 ลานดอลลารสหรัฐ (ที่มา: สํานักบริการสง
ออก กรมสงเสริมการสงออก) จากมูลคาการสงออกผลิตภัณฑและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่สูงขึ้นมาอยางตอ
เนื่องในตลอดระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา ทํ าให มูล คาการสงออกผลิตภั ณ ฑ อิเล็กทรอนิก สคิ ดเป นสั ดสวน
ประมาณรอยละ 25 ของมูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของประเทศไทย
ตลาดคูคาที่สําคัญของไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา สิงคโปร ญี่ปุน กลุมประเทศในสหภาพยุโรป และ
ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟก ซึ่งมูลคาการสงออกรวมไปยังตลาดเหลานี้ในระยะ 2 ปที่ผานมา คิดเปน
ประมาณเฉลี่ยรอยละ 85 ของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของไทย (ที่มา: สํานักบริการสงออก
กรมสงเสริมการสงออก) โดยที่ปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการสงออกไปยังตลาดดังกลาวคือ คุณภาพสินคา
ความนาเชื่อถือของผูผลิต และราคาสินคา
ตารางที่ 3.2.3 ตลาดสงออกที่สําคัญของสินคาประเภทอิเล็กทรอนิกสของไทย

1. สหรัฐฯ
2. สิงคโปร
3. ญี่ปุน
4. เนเธอรแลนด
5. ฮองกง
6. ไตหวัน
7. จีน
8. มาเลเซีย
9. สหราชอาณาจักร
10. เกาหลีใต
รวม 10 ประเทศ
อื่น ๆ
มูลคารวม

มูลคา : ลาน USD
2544
2545
2546

อัตราขยายตัว : รอยละ
2544
2545
2546

สัดสวน : รอยละ
2544
2545
2546

(มค.-กพ.)

(มค.-กพ.)

(มค.-กพ.)

3175.64
2610.83
2286.04
1135.54
838.47
879.67
754.81
738.78
737.28
399.12

3022.56
2789.70
2021.27
1095.79
1191.77
906.17
914.92
621.26
603.29
459.83

409.85
408.58
321.93
262.03
192.47
188.61
179.86
103.05
94.09
84.44

-24.94
-15.52
-7.02
-14.56
8.24
-29.21
11.37
-19.20
-13.18
-13.87

-4.82
6.85
-11.58
-3.50
42.14
3.01
21.21
-15.91
-18.17
15.21

-2.56
-7.88
15.69
66.38
42.14
51.85
24.33
16.35
-2.68
38.68

20.25
16.65
14.58
7.24
5.35
5.61
4.81
4.71
4.70
2.55

18.89
17.44
12.63
6.85
7.45
5.66
5.72
3.88
3.77
2.87

16.04
15.99
12.60
10.25
7.53
7.38
7.04
4.03
3.68
3.30

13556.20

13626.56

2244.91

-15.44

0.52

15.11

86.47

85.18

87.85

2120.84

2371.60

310.41

-4.43

11.82

2.08

13.53

14.82

12.15

15677.04

15998.16

2555.32

-14.10

2.05

13.35

100.00

100.00

100.00

ที่มา: สํานักบริการสงออก กรมสงเสริมการสงออก

การสงออกผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสโดยรวมของไทยในป 2545 ขยายตัวรอยละ 2.1 โดยผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสที่มีมูลคาสงออกขยายตัวสูง คือ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ รวมทั้งไดโอด ทรานซิสเตอร
และอุปกรณกึ่งตัวนําอื่นๆ โดยปจจัยที่สนับสนุนการสงออกผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของไทย ก็คือ การ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรในเขตเอเชียแปซิฟก จีน อินเดีย และออสเตรเลีย และโครงสราง
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บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
ตลาดสงออกผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของไทยที่มีสัดสวนการสงออกไปยังอาเซียน และประเทศอื่นๆนอก
เหนือจากตลาดสงออกหลัก (เชน สหรัฐ ยุโรป และญี่ปุน) มากขึ้น
สําหรับในป 2546 คาดวาการสงออกผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของไทยจะมีแนวโนมทรงตัวในระดับ
ใกลเคียงกับ 2545 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงออนแออาจจะสงผลกระทบตอการฟนตัวของอุตสาห
กรรมคอมพิวเตอรของโลก และกระทบตอการสงออกผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสของไทย อยางไรก็ตาม ผูผลิต
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสของไทยพยายามที่จะปรับตัวไปสูการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสชนิดอื่นๆ ที่การแขง
ขันยังไมรุนแรงนัก และสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากกวาการผลิตเฉพาะชิ้นสวนที่ใชกับคอมพิวเตอร เชน
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสําหรับเครื่องใชไฟฟาระบบดิจิตอล อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องพิมพ และแผง
วงจรไฟฟา
ภาวะอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
ในสวนของแนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขันภายในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศ
จะพบวาตลาดยังคงมีแนวโนมอัตราการเติบโตในระดับที่ดีเนื่องจากการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ อยางไรก็ตามภาวะการแขงขันกลับทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยที่ผูประกอบการทั้งในสวนของ
เจาของผลิตภัณฑเองจากตางประเทศและผูประกอบการในประเทศเองตางนําเสนอสินคาในราคาและเงื่อน
ไขการรับประกันตลอดจนสินคาที่แจกแถมรวมไปกับสินคาไมมีความแตกตางกันมากนัก จึงทําใหอัตราสวน
การทํากําไรเบื้องตนมีอัตราต่ําลงเปนลําดับ ภายใตการแขงขันเชนนี้ผูประกอบการที่มีแหลงเงินทุนอยางพอ
เพียงหรือผูประกอบการที่มีสินคาที่มีลักษณะแตกตางจากสินคาทั่วไปยอมไดเปรียบ
ในสวนของการสงออกนั้น พบวาการสงออกเครื่องใชไฟฟาของไทยในป 2545 ขยายตัวในเกณฑสูง
สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจของโลกและการคาโลกที่ไมสดใสโดยสินคาสงออกที่ขยายตัวดีไดแก เครื่องรับ
วิทยุ โทรทัศนและสวนประกอบ เครื่องวีดีโอ อุปกรณเครื่องเสียง และสวนประกอบ และตูเย็น ทั้งนี้ปจจัยที่
เกื้อหนุนการสงออกเครื่องใชไฟฟาในป 2545 คือ
• ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาหันไปผลิตเพื่อการสงออกมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันกับเครื่องใชไฟฟาที่ทํา
ในประเทศจีนที่เขามาตีตลาดภายในประเทศ นอกจากนี้เครื่องใชไฟฟาที่ไทยผลิตมีคุณภาพและมาตร
ฐานเดียวกับสินคาที่ผลิตในประเทศที่เปนเจาของเครื่องหมายการคา ทําใหเครื่องใชไฟฟาของไทยเปนที่
ยอมรับในตางประเทศ
• การปรับลดภาษีนําเขาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตหรือประกอบเครื่องรับโทรทัศน จากเดิมเฉลี่ยรอยละ 20
เหลือรอยละ 0 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 ทําใหตนทุนของผูประกอบการลดลง นอกจากนี้ยังมีสวนจูง
ใจใหผูผลิตเครื่องรับโทรทัศนที่มีแผนจะยายฐานการผลิตจากไทยไปประเทศอื่นตัดสินใจไมยายฐาน
การผลิต
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ตารางที่ 3.2.4 ตลาดสงออกที่สําคัญของสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาของไทย

1. ญี่ปุน
2. สหรัฐอเมริกา
3. สิงคโปร
4. มาเลเซีย
5. เบลเยียม
6. ฮองกง
7. จีน
8. เม็กซิโก
9. สหราชอาณาจักร
10. ไตหวัน

มูลคา : ลาน USD
2546
2544
2545
(มค.)
1380.01 1485.54 148.92
1511.77 1998.80 131.79
521.83
614.71
48.21
342.65
407.77
34.60
116.29
157.36
24.09
304.97
319.49
21.28
196.41
204.29
19.76
131.41
209.45
18.90
291.01
329.38
18.05
127.54
128.29
17.33

อัตราขยายตัว : รอยละ
2544
2545
2546
(มค.)
4.18
7.65
50.50
1.09
32.22
-11.04
-15.00
17.80
15.75
-11.05
19.01
7.81
-42.07
35.33
189.80
-16.88
4.76
10.45
-12.51
4.01
56.29
23.82
59.39
12.95
-12.25
13.18
-14.28
-16.80
0.59
80.48

สัดสวน : รอยละ
2544
2545
2546
(มค.)
19.11
17.84
21.65
20.94
24.01
19.16
7.23
7.38
7.01
4.75
4.90
5.03
1.61
1.89
3.50
4.22
3.84
3.09
2.72
2.45
2.87
1.82
2.52
2.75
4.03
3.96
2.62
1.77
1.54
2.52

รวม 10 ประเทศ
อื่น ๆ
มูลคารวม

4923.88
2295.89
7219.77

-5.35
-6.26
-5.64

68.20
31.80
100.00

5855.10
2469.82
8324.91

482.92
204.97
687.89

18.91
7.58
15.31

18.24
33.36
22.37

70.33
29.67
100.00

70.20
29.80
100.00

ที่มา: สํานักบริการสงออก กรมสงเสริมการสงออก

การสงออกเครื่องใชไฟฟาในป 2546 คาดวาจะขยายตัวตอเนื่องจากป 2545 โดยมีปจจัยสนับสนุน อันไดแก การสง
ออกเครื่องใชไฟฟาไปยังตลาดอาเซียนมีแนวโนมการขยายตัวที่ดี เนื่องจากการเปดเสรีการคาภายใตขอตกลงเขตการคา
เสรีอาเซียนในป 2546 จะชวยใหตนทุนการผลิตลดลงไดในอีกระดับหนึ่ง เพราะผูผลิตไดรับการลดหยอนภาษีการนําเขาชิ้น
สวนเครื่องใชไฟฟาที่เดิมเสียภาษีสูงถึงรอยละ 20-30 เหลือรอยละ 0-5 ขณะเดียวกันภาษีนําเขาเครื่องใชไฟฟาระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ลดลงเหลือรอยละ 0-5 ก็สงผลดีตอการขยายตลาดสงออกเครื่องใชไฟฟาของไทยในอาเซียน
นอกจากนี้ผูผลิตเครื่องใชไฟฟารายใหญของญี่ปุนซึ่งมีฐานการผลิตอยูในประเทศไทยวางแผนที่จะเพิ่มการสงออก
ในป 2546 เพื่อทดแทนตลาดในประเทศที่เผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากเครื่องใชไฟฟานําเขาจากจีน ทั้งนี้ตลาดที่คาดวา
มีศักยภาพสูงในการรองรับเครื่องใชไฟฟาของไทย คือ กลุมประเทศในตะวันออกกลาง รัสเซีย แอฟริกา และอินเดีย เนื่อง
จากความตองการเครื่องใชไฟฟายังขยายตัวไดอีกมาก ขณะที่การแขงขันยังมีนอย นอกจากนี้การที่รัฐบาลไทยกําลังเรงเปด
การคาเสรีกับประเทศในแถบเอเชียใต อาทิ อินเดีย ปากีสถาน และบังกลาเทศ คาดวาจะสงผลดีตอการสงออกเครื่องใชไฟ
ฟาของไทยไปยังตลาดเหลานี้ อยางไรก็ตามปจจัยที่อาจจะเปนอุปสรรคตอการสงออกเครื่องใชไฟฟาของไทยในป 2546
ไดแกภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมแข็งแกรงของประเทศคูคาหลักของไทย เชน สหรัฐ ญี่ปุน และสหภาพยุโรป ซึ่งอาจจะสงผลใหผู
บริโภคชะลอการซื้อสินคาฟุมเฟอย เชน เครื่องใชไฟฟา และการที่สหรัฐ และสหภาพยุโรปไดออกกฏหมายกีดกันเครื่องใช
ไฟฟาที่สงออกจากไทย
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ภาวะอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทย
อุตสาหกรรมยานยนตของไทยกําลังเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่โดดเดน
เนื่องจากความสามารถในการปรับตัว
ไดอยางรวดเร็วในชวงวิกฤตเศรษฐกิจป 2540-2541 โดยวิธีปรับเปลี่ยนการตลาดจากการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
เปนหลักของผูประกอบการจากประเทศยุโรป ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา มาเปนการผลิตเพื่อการสงออกไปทั่วโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดเอเชีย การลงทุนจากประเทศญี่ปุนที่เขามาลงทุนในธุรกิจยานยนตในประเทศไทยมีมากขึ้นเพื่อใช
ไทยเปนฐานการผลิตยานยนต ทั้งรถยนตนั่ง และรถยนตพาณิชยเพื่อการสงออกไปยังตลาดเอเชีย และประเทศจีนที่มีกําลัง
การซื้อที่เพิ่มสูงขึ้น ตนทุนการผลิตชิ้นสวนและการประกอบรถยนตในประเทศไทยต่ํากวาหลายประเทศและการที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพที่ดีในโครงสรางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน (Infrastructure) ภูมิประเทศที่เหมาะสม การเมืองที่มีเสถียรภาพมาก
ขึ้นและแรงงานที่มีทักษะ จึงมีแนวโนมวาอุตสาหกรรมยานยนตของไทยจะมีอัตราการขยายตัวที่ดีมากในอนาคต ซึ่งจะทํา
ใหอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting industry) 14 ประเภท ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยาน
ยนตไดรับผลประโยชนไปดวย
แผนภาพตอไปนี้จะแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมยานยนตของไทยทั้งในภาค
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต และอุตสาหกรรมผลิตรถจักรยานยนต
รูปที่ 3.2.1

ยอดผลิตรถยนตภายในประเทศไทยระหวางป 2541-2545
ยอดผลิตรถยนตภายในประเทศไทยเพื่อขายในประเทศไทยและการสงออกระหวางป 2541-2545
ยอดขาย(คัน)

409362

600000
500000
400000
300000

218230

262189

296985

144065

ยอดสงออก (คัน)

200000

ยอดขายภายในประเทศ (คัน)

100000

ป

0
2541

2542

2543

2544

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย
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รูปที่ 3.2.2

ยอดขายจักรยานยนตในประเทศไทยระหวางป 2541-2545

ยอดขายจักรยานยนตในประเทศไทยระหวางป 2541-2545
จํานวนรถที่ขายได (คัน)
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0

783678

907100

921299

604010
526845

2541

2542

2543

2544

2545

ป

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย

แนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตของไทยในป 2546 ยังอยูในภาวะที่ดีมากเนื่องจาก ผูผลิตรถยนตรายสําคัญของ
โลกทั้งจากญี่ปุน และสหรัฐไดใหความสนใจที่จะใชประเทศไทยเปนฐานประกอบรถยนตราคาสูงเพื่อการสงออกมากขึ้น
โดยในป 2546 ฮอนดาจะเริ่มสงออกรถยนตฮอนดาซิตี้ไปญี่ปุน และโตโยตาไดเตรียมการที่จะสงออกโซลูนาวีออสไปยัง
ตลาดเอเซียมากขึ้น นอกจากนี้ผูผลิตรถจักรยานยนตรายสําคัญ คือ ซูซูกิ ยามาฮา และฮอนดา วางแผนที่จะขยายการลง
ทุนและเพิ่มกําลังการผลิตรถจักรยานยนตและสวนประกอบสําหรับปอนตลาดทั้งภายในระเทศและเพื่อการสงออก
ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแมพิมพสําหรับชิ้นสวนพลาสติก
ประเทศไทยยังมีความตองการแมพิมพฉีดพลาสติกสูงมากในปจจุบัน และคาดวาจะสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในระยะ 2-3 ป
ขางหนา อุตสาหกรรมตางๆตองนําเขาแมพิมพปละประมาณ 15,000 ลานบาท และสามารถผลิตไดในประเทศประมาณป
ละ 5,000 ลานบาท เนื่องจากประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีประสบการณและความสามารถสูงอีกมาก ผูประกอบการยัง
ตองแขงขันกับตัวเองโดยการพัฒนาและสรรหาบุคลากรเพื่อใหสามารถผลิตแมพิมพที่ยากและมีเทคนิคสูงๆเพื่อตอบสนอง
ความตองการของอุตสาหกรรมที่กาวหนาและพัฒนาไปเรื่อยๆ
ปจจุบัน ธุรกิจผลิตแมพิมพสําหรับชิ้นสวนพลาสติกซึ่งมีศักยภาพในการผลิตแมพิมพคุณภาพสูงมีอยูประมาณ 10
ราย เนื่องจากเปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนสูง และตองการเทคนิคในการผลิตที่สูงมากสําหรับแมพิมพที่ใชสําหรับผลิตชิ้น
สวนพลาสติกที่ตองการความละเอียดในการออกแบบขนาด รูปราง และลวดลายของชิ้นงาน ตลอดจนตองการความทน
ทานของตัวแมพิมพเอง การแขงขันผลิตแมพิมพประเภทนี้จึงแขงขันกันที่คุณภาพ และความนาเชื่อถือของผูใหบริการเปน
สําคัญ (ที่มา: รายงานประจําป 2545 ของบริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน))
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3.2.2.3 ภาวะการแขงขันในตลาดผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติก
สําหรับภาวะการแขงขันภายในอุตสาหกรรมที่บริษัทประสบอยูในปจจุบัน สามารถแบงไดเปนการ
แขงขันจากผูประกอบการผลิตชิ้นสวนพลาสติกภายในประเทศ และการแขงขันจากผูประกอบการจากตาง
ประเทศ
การแขงขันจากผูประกอบการในประเทศ
ผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกภายในประเทศสวนใหญจะเนนการทําธุรกิจไปที่ภาคธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่ง เพื่อแขงขันเฉพาะในตลาดที่ตนเองมีความถนัด เชน โรงงานฉีดพลาสติกเพื่อเครื่องใช
ในครัวเรือนก็จะผลิตเฉพาะเครื่องใชในครัวเรือนเทานั้น โรงงานพลาสติกทั่วประเทศมีมากกวา
3,000 ราย ประมาณ 90 % เปนโรงงานขนาดเล็กประเภทโรงงานหองแถว หรืออุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนซึ่งใชเงินลงทุนต่ําและเทคโนโลยีต่ํา โรงงานพลาสติกขนาดใหญ ที่สามารถผลิตสินคา
พลาสติกปอนใหแกผูบริโภคและภาคธุรกิจตางๆ ไดมีอยูประมาณ 5 % เทานั้น เนื่องจากตองใช
เงินลงทุนสูง มีการควบคุมอยางเขมงวด และตองมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ดี นอกจากนั้นชื่อหรือ
ตรายี่หอก็เปนสิ่งที่สําคัญมากในการสรางความนาเชื่อถือแกลูกคา โดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตชิ้น
สวนพลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม เพราะเปนสินคาที่ตองการคุณภาพ และการสงมอบที่ตรงเวลา (ที่
มา: รายงานประจําป 2545 ของบริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน)) ในการจําแนกคูแขงขัน
ของบริษัทในตลาดสายผลิตภัณฑทั้ง 3 สาย บริษัทไดใชปจจัยหลัก 2 ปจจัย คือ ลูกคากลุมเปา
หมายและกลยุทธในการแขงขัน
• การแข ง ขั น ในตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ ชิ้ น ส ว นพลาสติ ก สํ า หรั บ เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า และ เครื่ อ งใช
อิเล็กทรอนิกสประเภทออดิโอวิชชัวล
ธุรกิจผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑประเภทออดิโอวิชชัวลเปนธุรกิจที่มีผู
แขงขันมากราย แตหากพิจารณาถึงผูผลิตผลิตภัณ ฑประเภทดังกลาวที่จัดตั้งในรูปองคกร
ธุรกิจที่มีการดําเนินงานที่เปนระบบ มีสถานะที่มั่นคง มีการนําเทคโนโลยีในการผลิตชั้นสูงที่มี
ประสิทธิภาพมาใช และเปนที่ไววางใจของลูกคาประเภท OEM แลว จะมีอยูไมมากนัก กลุม
คูแขงของบริษั ทจะเปน บริษั ทที่มีลูกคากลุม เป าหมายเป นกลุมเดีย วกับของบริษั ท คือเป น
OEM ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและเครื่องใชอิเล็กทรอนิก สประเภทออดิโอวิชชัวลชั้นนํา คูแขง
เหลานี้จะใชกลยุทธการแขงซึ่งจะเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง (High-quality products)
เนนการควบคุมตนทุนในการผลิต (Control of production cost) และใหบริการจัดสงสินคาที่
ตรงเวลา (On-time delivery) คูแขงขันซึ่งมีลัก ษณะดังกลาวจะมีอยูประมาณ 10 ราย โดย
สวนใหญจะเปนบริษัทที่มีทีมผูบริหารเปนชาวญี่ปุน และมีการนําเทคโนโลยีในการผลิตจาก
ประเทศญี่ปุนมาใช เมื่อใชยอดขายของบริษัทเปรียบเทียบกับคูแขงขันที่สําคัญเปนเกณฑใน
การจําแนกขนาดของบริษัท บริษัทจะจัดเปนบริษัทขนาดกลาง (แหลงที่มา : ขอมูลจากบริษัท)
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บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
การแขงขันสวนใหญจะเปนการแขงขันในเรื่องของราคา คุณภาพของสินคา และการใหบริการ
จัดสงสินคาที่ทันเวลา คูแขงบางรายของบริษัทมีความไดเปรียบในเรื่องของสถานที่ คือมีโรง
งานผลิตตั้งอยูใกลกับโรงงานของลูกคาหลักบางรายของบริษัท อยางไรก็ดี บริษัทก็มีขอได
เปรียบในเชิงแขงขัน (Competitive Advantage) หลายประการ เชน คุณภาพของสินคาที่ได
มาตรฐานและไดรับการยอมรับจากลูกคา OEM ชั้นนําวาเปนสินคาที่มีคุณภาพดีและมีราคา
ที่ เหมาะสม การจั ด ส ง สิ น ค า ให แ ก ลู ก ค าส ว นใหญ ได ทั น เวลา รวมทั้ งจุ ด เด น ที่ สํ า คั ญ อี ก
ประการหนึ่งซึ่งทําใหบริษัทแขงขันกับคูแขงรายอื่นๆไดเปนอยางดี คือ การที่บริษัทสามารถที่
จะใหบริการผลิต และประกอบชิ้นสวนพลาสติกไดแบบครบวงจร ซึ่งในปจจุบันมีคูแขงอยู
เพียงไมกี่รายเทานั้นที่สามารถใหบริการแบบดังกลาวได (ที่มา : ขอมูลจากบริษัทและรายงาน
การศึ ก ษาเกี่ ยวกับ อุ ตสาหกรรมผลิ ต ชิ้น สวนพลาสติ กในประเทศไทยซึ่ งจั ด ทํ าโดย Sira Industry
Research & Analysis(SIRA) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาทางธุรกิจสําหรับธุรกิจเคมีภัณฑ
และพลาสติกจากประเทศออสเตรเลีย)

ความไดเปรียบในเรื่องการประหยัดจากขนาดของการผลิต (Economy of Scale)
ของผูประกอบการเหลานี้ที่อยูในธุรกิจมานาน มูลคาการลงทุนที่คอนขางสูงในเรื่องของเครื่อง
จักร และผูประกอบการแตล ะรายมีลักษณะการดําเนิน ธุรกิจที่ รวมตัว สนับ สนุน และเอื้อ
ธุรกิจตอกัน (Keiretsu) ทําใหเปนเรื่องยากสําหรับผูประกอบการรายใหมที่จะเขามาแยงชิง
สวนแบงตลาดในสายผลิตภัณฑนี้จากบริษัทเหลานี้
• การแขงขันในตลาดผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องใชภายในสํานักงานและเครื่องใช
ไฟฟาภายในบาน
คูแขงขันของบริษัทในตลาดนี้มีอยูประมาณ 12 ราย โดยคูแขงจํานวนครึ่งหนึ่งเปน
บริษั ท จากประเทศญี่ ปุ น ซึ่ ง มี ก ารนํ า เทคโนโลยี ในการผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาใช เพื่ อ ให
สามารถผลิตสินคาที่มีคุณ ภาพสูงได เมื่อใชยอดขายของบริษัทเปรียบเทียบกับคูแขงขันที่
สําคัญเปนเกณฑในการจําแนกขนาดของบริษัท บริษัทจะจัดเปนบริษัทขนาดกลาง (แหลงที่มา
: ขอมูลจากบริษัท) ลูกคาเปาหมายของบริษัทญี่ปุนเหลานี้จะเปนกลุมเดียวกับของบริษัท คือ
OEM ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตชั้นนําในแตละประเภทผลิตภัณฑเครื่องใชสํานักงานและเครื่องใชไฟ
ฟาภายในบานซึ่งมีฐานการผลิตอยูในประเทศไทย การแขงขันสวนใหญจะเปนการแขงขันดาน
คุณภาพสินคา ราคาและบริการจัดสงสินคาที่ทันเวลา บริษัทสามารถแขงขันกับคูแขงเหลานี้
ไดอยางดีกลาวคือบริษัทสามารถใหบริการจัดสงสินคาที่ทันเวลา การใหบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กับการผลิตและประกอบชิ้นสวนพลาสติกแบบครบวงจร และการขายสินคาในราคาที่แขงขัน
ได นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทแมยังไดมุงสรางความสัมพันธที่ดีในระยะยาวกับลูกคาเหลานี้
โดยติดตามขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการใชผลิตภัณฑของลูกคาเพื่อที่บริษัทจะไดใหบริการ
ทั้งในดานของการผลิตสินคา การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต และการจัดสงสินคาไดตรงตาม
ความตองการของลูกคา
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บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
คูแขงขันที่เหลือจะเปนบริษัทที่ดําเนินกิจการโดยผูประกอบการจากไตหวันและชาว
ไทย บริษัทจะมีขนาดปานกลางถึงคอนขางใหญเมื่อเทียบกับคูแขงขันในกลุมนี้ บริษัทคูแขง
เหลานี้จะเนนการแขงขันในเรื่องของราคาและการใหสวนลดเปนหลัก คุณภาพของสินคาที่
ผลิตโดยบริษัทเหลานี้จะต่ํากวาสินคาที่ผลิตโดยบริษัทจากญี่ปุน บริษัทมีความไดเปรียบใน
เชิงธุรกิจเหนือคูแขงในกลุมนี้เนื่องจากสินคาของบริษัทไดรับการยอมรับจากลูกคาวาเปนสิน
คาที่มีคุณภาพที่เหนือกวาสินคาที่ผลิตโดยบริษัทคูแขงกลุมนี้ มีราคาที่เหมาะสม และมีการให
บริการจัดสงที่ตรงเวลา (ที่มา: ขอมูลจากบริษัทและรายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน
พลาสติกในประเทศไทยที่จัดทําโดย SIRA)

• การแขงขันในตลาดผลิตภัณฑชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต
คูแขงขันที่ สําคัญ ของบริษั ทในตลาดนี้ มีอยูป ระมาณ 8 ราย โดยสวนใหญ จะเป น
บริษั ทที่ดําเนินงานโดยทีมผูบริหารชาวญี่ ปุน ลูกคากลุม เปาหมายของคูแขงของบริษั ทใน
ตลาดนี้จะเปนกลุมเดียวกับของบริษัท คือ เปน บริษัทผูผลิตรถยนต รถจักรยานยนต และรถ
กระบะชั้ น นํ า ของโลกจากประเทศญี่ ปุ น บริ ษั ท คู แ ข ง เหล า นี้ จ ะใช ก ลยุ ท ธ ก ารแข ง ขั น ที่
คลายคลึงกับกลยุทธของบริษัท คือ เนนที่การผลิตสินคาที่มีความสวยงาม มีความคงทนสูง มี
ราคาที่เหมาะสม และใหบริการเสริมประเภทอื่นๆ เชน การพิมพลาย และสีสันที่สวยงามลง
บนตัวสินคาเพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา เปนที่นาสังเกตวาผูประกอบการผลิตชิ้นสวน
พลาสติกสําหรับยานยนตที่มีอยูในปจจุบันมีฐานลูกคาเปนของตัวเอง และสวนใหญสามารถ
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพในระดับสากลตามความตองการของลูกคา จึงเปนการยากที่ผูประกอบ
การรายใหมจะเขามาแยงสวนแบงตลาดได ผูประกอบการผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยาน
ยนตบางรายเริ่มมีการรวมลงทุนกับบริษัทจากตางประเทศโดยเฉพาะจากเยอรมันซึ่งในระยะ
2-3 ปที่ผานมามีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นสวนสําหรับผลิตภัณฑยานยนตอยางตอ
เนื่อง
สินคาของบริษัทไดรับการยอมรับจากลูกคามาโดยตลอดวาเปนสินคาที่มีคุณภาพดี
มีความสวยงาม มีความคงทนสูง และมีราคาที่เหมาะสม อยางไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายที่จะ
ปรับปรุงคุณภาพของสินคาของบริษัทอยางตอเนื่องโดยการจัดใหมีการฝกอบรมผูควบคุมการ
ผลิต ชางเทคนิค และแรงงานในการผลิตทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติเพื่อใหพนักงานมี
ความชํานาญและทักษะในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับยานยนตมากขึ้น พรอมทั้งได
สั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตใหมๆที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงจากญี่ปุน ซึ่งจะ
สงผลใหบริษัทสามารถแขงขันกับคูแขงขันทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพของสินคาไดดียิ่ง
ขึ้น (ที่มา: ขอมูลจากบริษัท)
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การแขงขันจากผูประกอบการจากตางประเทศ
ในสวนของการแขงขันจากตางประเทศนั้น สามารถแบงไดเปนการแขงขันทางตรง
จากผูผลิตและประกอบชิ้นสวนพลาสติกสําหรับเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีฐานการ
ผลิตอยูในประเทศจีน และการแขงขันทางออมจากผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศจีน
สําหรับในตลาดชิ้นสวนพลาสติกนั้น คูแขงจากตางประเทศของบริษัทคือผูประกอบ
การผลิตชิ้นสวนพลาสติกสัญชาติญี่ปุนและไตหวันที่ยายฐานการผลิตไปยังประเทศจีนซึ่งมีขอ
ไดเปรียบในเรื่องตนทุนแรงงานที่ต่ํากวาในประเทศไทยอยูบาง อยางไรก็ตาม ขอจํากัดในเรื่อง
ของการขนสงสินคา เชน การจัดสงสินคาใหทันตามกําหนดและตนทุนการขนสงทําใหที่ผาน
มาผูประกอบการเหลานั้นจะเนนการผลิตชิ้นสวนพลาสติกเพื่อตอบสนองความตองการของ
OEM ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสซึ่งมีฐานการผลิตอยูในประเทศจีนเปนหลักมาก
กวาที่จะผลิตเพื่อสงออกขายในตางประเทศ อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีประสบการณในการ
ผลิตมานานถึง 15 ป อีกทั้งไดรับการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยีในการผลิตจากบริษัทแมซึ่ง
มีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ประกอบกับแรงงานผลิตและชางเทคนิคของ
ไทยก็มีประสบการณและทักษะในการผลิตที่เหนือกวาแรงงานและชางเทคนิคของจีน สินคา
ของบริษัทจึงมีขอไดเปรียบเหนือสินคาจากประเทศจีนในแงของคุณ ภาพ ความคงทน และ
ความสวยงามของสินคา การใหบริการจัดสงสินคาที่ทันตามความตองการของลูกคาและการ
ใหบริก ารการผลิตที่ครบวงจรทําใหบริษัทไมไดรับผลกระทบจากการแขงขันจากคูแขงจาก
ประเทศจีนมากนัก (แหลงที่มา: ขอมูลจากบริษัท)
อยางไรก็ตาม บริษัทอาจจะไดรับผลกระทบในระยะยาวจากการแขงขันทางออมใน
กรณีที่ OEM ในประเทศจีนสงสินคาซึ่งมีราคาถูกกวาเขามาขายในประเทศไทย ซึ่งจะสงผล
กระทบตอ OEM ในประเทศไทย ซึ่งใชกลยุทธการแขงขันที่เนนทางดานราคา อยางไรก็ดี ลูก
คาสวนใหญของบริษัทเปนผูผลิต OEM ชั้นนํา ซึ่งเนนการแขงขันทางดานคุณภาพของสินคา
เปนหลักและมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและคุณภาพของสินคารวมทั้งกลยุทธทางการ
ตลาดอยางตอเนื่อง ลูกคาของบริษัทจึงไมไดรับผลกระทบจากการแขงขันจากสินคาราคาถูกที่
ทําในประเทศจีนมากนัก (แหลงที่มา: ขอมูลจากบริษัท)
3.2.2.4 ภาวะการแขงขันในตลาดแมพิมพสําหรับชิ้นสวนพลาสติก
การผลิตแมพิมพสําหรับชิ้นสวนพลาสติกคุณภาพสูงอยูที่การสรางความนาเชื่อถือของผูใหบริการ
เปนสําคัญ ราคาไมใชปจจัยสําคัญในการแขงขัน สภาพการแขงขันจึงเปนการแขงขันในการประกอบการ
ของบริษัทคูแขงขันเอง ไดแก ความเขมงวดในการควบคุมคุณภาพของการผลิตเปนหลัก ปจจุบันประเทศ
ไทยมีโรงงานผลิตแมพิมพพลาสติก ประมาณ 80 บริษัท แบงเป นโรงงานผลิต แมพิมพ ขนาดใหญ (หนั ก
ประมาณ 5-10 ตัน) ประมาณ 7 แหง โรงงานผลิตแมพิมพขนาดกลาง (หนักประมาณ 3-5 ตัน) ประมาณ
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27 แหง ที่เหลือเปนโรงงานผลิตแมพิมพขนาดเล็ก (ที่มา: รายงานประจําป 2545 ของบริษัทศรีไทยซุปเปอรแวร
จํากัด (มหาชน))

ในสวนของบริษัทนั้น
ธุรกิจการใหบริการซอมและปรับปรุงแมพิมพไมถือวาเปนธุรกิจหลักของ
บริษัท เนื่องจากบริษัทถือวาการใหบริการประเภทดังกลาวเปนเพียงการใหบริการเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในการ
ใหบริการแกลูกคาของบริษัท
บริษัทจึงมิไดมีการแขงขันโดยตรงกับบริษัทผูผลิตแมพิมพสําหรับชิ้นสวน
พลาสติกอื่นๆ
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
3.3.1 รายละเอียดโรงงานและที่ตั้ง
ปจจุบันบริษัทมีโรงงานทั้งสิ้น 6 โรงงาน ซึ่งมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 12,034 ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่ 31 หมู 2
ถนนลาดหลุมแกว อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สําหรับการใหบริการผลิตและประกอบชิ้นสวนพลาสติกสําหรับ
ผลิตภัณฑประเภทออดิโอวิชชัวล เครื่องใชสํานักงาน และยานยนต โดยที่แตละโรงงานจะมีกรรมวิธีและขั้นตอนการ
ผลิตสําหรับแตละผลิตภัณฑที่แตกตางกันและแยกออกจากกัน ดูแลโดยผูจัดการแผนกตางๆ เชน แผนกฉีดขึ้นรูป
พลาสติก แผนกควบคุมการผลิต แผนกวิศวกรรม และ แผนกประกอบและควบคุมสี เปนตน รายละเอียดของแตละ
โรงงานไดแสดงไวดังตารางขางลางนี้
ตารางที่ 3.3.1 รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานแตละโรงงานของบริษัท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546)
อาคาร

พื้นที่
(ตารางเมตร)

โรงงานที่ 1

3,000

โรงงานที่ 2

1,350

โรงงานที่ 3

1,350

โรงงานที่ 4

1,250

ขั้นตอนการผลิต
-

การฉีดขึ้นรูปพลาสติก
การพนสี การพิมพสี
การประกอบเบื้องตน
การปรับปรุงแมพิมพ
การพนสี การพิมพสี
การประกอบเบื้องตน
การฉีดขึ้นรูปพลาสติก
การพิมพสี
การประกอบเบื้องตน
การฉีดขึ้นรูปพลาสติก
การพนสี
การประกอบเบื้องตน

เครื่องจักร / สายการผลิต
- เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาด 50 – 1,300 ตัน จํานวน 39 เครื่อง
- สายการพนสี 1 สาย
- สายการพิมพสีและการประกอบเบื้องตน 2 สาย
-

สายการพนสี 3 สาย
สายการพิมพสีและประกอบเบื้องตน 4 สาย
เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาด 35 – 120 ตัน จํานวน 11 เครื่อง
สายการพิมพสีและประกอบเบื้องตน 4 สาย

- เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาด 650 ตัน และ 450 ตัน
- หองพนสีและหองอบสีแหงชา
- สายการประกอบเบื้องตน 2 หนวย
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อาคาร
โรงงานที่ 5

พื้นที่
(ตารางเมตร)

ขั้นตอนการผลิต

1,500

- การฉีดขึ้นรูปพลาสติก - การพนสี การพิมพสี
- การประกอบเบื้องตน - โรงเก็บสินคาขนาดเล็ก
*
โรงงานที่ 6
3,584
- การฉีดขึ้นรูปพลาสติก - การพนสี
- การประกอบเบื้องตน - โรงเก็บสินคา
*
หมายเหตุ: เริ่มดําเนินการผลิตตั้งแตตนเดือนเมษายน 2546

เครื่องจักร / สายการผลิต
เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาด 50 – 350 ตัน จํานวน 14 เครื่อง
สายการพนสี 2 สาย
สายการพิมพสีและประกอบเบื้องตน 4 สาย
เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาด 1,600 ตัน จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกขนาด 850 ตัน จํานวน 1 เครื่อง
สายการพนสี 2 สาย

ตารางแสดงกําลังการผลิตและปริมาณการผลิตที่แทจริงของบริษัทในชวง 3 ปที่ผานมา เปนดังนี้
ตารางที่ 3.3.2 กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตของบริษัทในชวงป 2543/2544 2544/2545 และ
2545/2546

จํานวนเครื่องจักรที่มีทั้งหมด (ชุด)
กําลังการผลิตสูงสุด (ตันตอป)
ปริมาณการผลิตจริง (ตันตอป)
การใชกําลังการผลิตจริง (%)
อัตราการเพิ่มของปริมาณการผลิต (%)

2543/2544
66
4,385
2,928
67
15

2544/2545
67
4,497
3,536
79
21

2545/2546
73
4,856**
4,856
100*
37

หมายเหตุ: * ในป 2545/2546 บริษัทมียอดคําสั่งซื้อจากลูกคาเกินกวากําลังการผลิตที่มีอยู โดยที่ยอดสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น ในป
2545/2546 เปนคําสั่งซื้อชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต ดังนั้นบริษัทจึงมีการจางผูผลิต (Subcontractor) ราย
อื่นเพื่อผลิตสินคาในสวนที่เกินกําลังการผลิตที่มีอยู เพื่อใหสามารถสงมอบสินคาใหลูกคาไดทันเวลา
**
เปนกําลังการผลิตสูงสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 ซึ่งเปนกําลังการผลิตรวมของโรงงานที่ 1-5 หาก
คิดกําลังการผลิตของโรงงานแหงที่ 6 ซึ่งเริ่มดําเนินการผลิตในเดือนเมษายน 2546 รวมดวยแลว กําลังการผลิต
ของทั้ง 6 โรงงานรวมกันจะเพิ่มเปน 5,363 ตัน ดังนั้นการใชกําลังการผลิตจริงของบริษัทจะอยูที่ประมาณ 91 %
ของกําลังการผลิตของทั้ง 6 โรงงานรวมกัน

บริษัทมีนโยบายในการผลิตที่สําคัญ คือ เนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพดี ตรงกับความตองการของลูกคา และ
สามารถสงสินคาไดตรงตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ก็เพื่อใหลูกคาเกิดความพอใจสูงสุด
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3.3.2 วัตถุดิบและผูจําหนายวัตถุดิบ
เม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบที่สําคัญในขั้นตอนของการผลิตชิ้นสวนพลาสติก สําหรับชนิดของเม็ดพลาสติกที่
บริษัทใชเปนวัตถุดิบในการผลิตที่สําคัญ คือ Polystyrene (PS) และ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) ทั้ง
PS และ ABS เปนผลพลอยไดจากการผลิตสไตรีนโมโนเมอร ในชวง 2545/2546 ที่ผานมา สัดสวนการสั่งซื้อเม็ด
พลาสติกทั้ง 2 ประเภทดังกลาวรวมกันอยูที่ประมาณ 88 % ของมูลคาการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกทั้งหมดของบริษัท
สวนเม็ดพลาสติกประเภทอื่นๆที่บริษัทใชในการผลิตสินคา ไดแก Polymethylacrylate (PMMA) Polypropylene
(PP) และ Polycarbonate (PC) ในช วงระยะ 3 ป ที่ ผ านมา ลู ก ค าส วนใหญ ของบริษั ท จะเป น ผู กํ าหนดประเภท
มาตรฐาน คุณภาพ และผูขาย (Vendor) ของเม็ดพลาสติก โดยฝายจัดซื้อของบริษัทจะตองจัดซื้อเม็ดพลาสติกตาม
คําสั่งซื้อของลูกคา ที่ผานมาผูผลิตเม็ดพลาสติกหลายรายที่บริษัทซื้อเม็ดพลาสติกตามคําสั่งของลูกคาเปนบริษัทผู
ผลิตเม็ดพลาสติกสัญชาติญี่ปุนที่มีโรงงานผลิตอยูในจังหวัดที่ใกลเคียงกับจังหวัดปทุมธานี เชน ระยอง หรือชลบุรี
โดยเม็ดพลาสติกที่ผลิตโดยบริษัทประเภทดังกลาวมีคุณภาพดี และไดรับการยอมรับจากลูกคาของบริษัท ในป
2545/2546 ที่ผานมาบริษัทไดสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากผูผลิตเม็ดพลาสติกที่อยูในประเทศไทยประมาณ 20 ราย
อยางไรก็ตามบริษัทมีการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากผูผลิตในประเทศญี่ปุนซึ่งเปนไปตามความตองการของลูกคา โดย
บริษัทจะติดตอผานทางตัวแทนของบริษัทผูผลิตเม็ดพลาสติก (Trading House) เหลานั้นในประเทศไทย ในชวง 3
ปที่ผานมาบริษัทมิไดมียอดสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากผูผลิตเม็ดพลาสติกรายใดรายหนึ่งเกินรอยละ 30 ของยอดซื้อ
เม็ดพลาสติกรวมของบริษัทในแตละป บริษัทมีความสัมพันธกับผูจัดจําหนายเม็ดพลาสติกเหลานี้เปนอยางดีมา
อยางยาวนาน บริษัทเหลานี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับภาวะตลาดโดยรวมของเม็ดพลาสติก ตลอดจนแนวโนมของราคา
อยูตลอดเวลา ซึ่งชวยใหบริษัทสามารถวางแผนการผลิต และการสั่งซื้อสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นบริษัท
จึงไมคอยประสบปญหาในการจัดหาวัตถุดิบ ในป 2545/2546 ที่ผานมา สัดสวนการสั่งซื้อเม็ดพลาสติกจากผูผลิตที่
อยูในประเทศไทยตอผูผลิตที่อยูในประเทศญี่ปุนอยูที่ประมาณ 90:10
นับตั้งแตตนป พ. ศ. 2545 ที่ผานมาราคาเม็ดพลาสติกทั้ง 2 ประเภทมีความผันผวนคอนขางสูงขึ้นอยูกับ
ราคาน้ํามันในตลาดโลก และความตองการใชเม็ดพลาสติกภายในประเทศ ตารางขางลางนี้แสดงถึงราคาของเม็ด
พลาสติกทั้ง 2 ประเภทในประเทศไทยตั้งแตเดือนมกราคม 2545 – มีนาคม 2546
ตารางที่ 3.3.3 ราคาขายโดยเฉลี่ยของ PS และ ABS ระหวางมกราคม 2545-มีนาคม 2546
เดือน/ป
มกราคม/2545
กุมภาพันธ/2545
มีนาคม/2545
เมษายน/2545
พฤษภาคม/2545
มิถุนายน/2545

ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของ PS (บาท) ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของ ABS (บาท)
38
48
39
49
38
49
34
47
34
47
32
47
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บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)
เดือน/ป
กรกฏาคม/2545
สิงหาคม/2545
กันยายน/2545
ตุลาคม/2545
พฤศจิกายน/2545
ธันวาคม/2545
มกราคม/2546
กุมภาพันธ/2546
มีนาคม/2546

ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของ PS (บาท) ราคาเฉลี่ยตอกิโลกรัมของ ABS (บาท)
30
45
25.50-29
44-45
26.5-28
43-44
27-28
43-45
27-33.5
41-43
26-30
39-40
25-30
41-43
31-34
42-45
31.5-35
43-45

3.3.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ตั้งแตเริ่มดําเนินธุรกิจมา บริษัทไมเคยมีประวัติการกระทําความผิดทางกฎหมายหรือขอพิพาทเกี่ยวกับสิ่ง
แวดลอม บริษัทไดรับการตรวจสอบโรงงานอยางสม่ําเสมอทุกปภายใตการควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาห
กรรม ผลการตรวจสอบทุกครั้งสรุปไดวา สภาพโรงงานและสภาพแวดลอมตางๆในบริเวณโรงงานอยูในเกณฑมาตร
ฐาน ไมกอใหเกิดปญหาใด ๆ ตอสภาพแวดลอม อนึ่ง บริษัทมีการใหบริการเสริมคือ การพนสี (Painting) และอบสี
(Dryer) ซึ่งขณะทําการพนสี และอบสีจะกอใหเกิดการกระจายของละอองสี และกลิ่น ดังนั้นบริษัทจึงจัดใหพนักงาน
ในบริเวณการพนสีตองสวมหนากาก และมีมานน้ําไวเพื่อดักมิใหละอองสีกระจายไปรอบๆ บริเวณ รวมทั้งมีการติด
ตั้งเครื่องดูดกลิ่นสีใหออกไปจากโรงงาน สวนน้ําที่ใชดักละอองสีนั้นไดถูกสงผานไปยังถังดัก (Slugging tanking
system) กอนที่จะปลอยออกไป นอกจากนี้บริษัทยังไดใหความสําคัญกับสุขภาพของพนักงานโดยมีการตรวจสุข
ภาพพนักงานประจําป สําหรับในชวงป 2545/2546 ที่ผานมา บริษัทมีคาใชจายในการลงทุนเพื่อควบคุมปญหาสิ่ง
แวดลอมประมาณ 0.65 ลานบาท สําหรับในป 2546/2547 บริษัทคาดวาคาใชจายดังกลาวจะอยูระหวาง 0.720.78 ลานบาท
3.4

งานที่ยังไมไดสงมอบ
ไมมี
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